
  

Szám:19/2021. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021.október 7-én 16.00 

órakor megtartott rendkívüli, nyilvános testületi ülésén 

 

Jelen voltak: Takácsné Légrádi Edina polgármester  

 Rujzam Antal alpolgármester és 

 Kungl Melinda önkormányzati képviselő és 

 Mayer Nándor önkormányzati képviselő. 

 

Távolmaradt: Kocsis Tamás önkormányzati képviselő 

 

Meghívottak: dr. Ádám Renáta jegyző 

  Veisz Györgyné Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 

A meghívottak közül megjelent és minden napirend tárgyalásánál jelen volt: 

dr. Ádám Renáta jegyző 

Takácsné Légrádi Edina polgármester köszöntötte a nyilvános képviselő-testületi ülésen 

megjelenteket, és a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők közül 4 fő megjelent, 

1 fő távolmaradt, így a testület határozatképes. 

A rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi ülést megnyitotta. 

 

Polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi javaslatot 

fogadja el. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 80/2021. (X.7.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021.október 7-i rendkívüli, 

nyilvános ülésének napirendje: 

1.) Előterjesztés 2021.évi közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

2.) Előterjesztés „Infrastrukturális fejlesztések Farkasgyepűn 2021. című kisfilm” 

készítése tárgyában 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 

e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu 

 



 

3.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselőtestületének a 

természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló 

rendeletének megalkotásáról 
Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester, dr. Ádám Renáta jegyző 

 

4.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi 

közművelődési feladatok ellátásáról szóló 7/2016.(VII.13.) önkormányzati rendelete 

felülvizsgálatáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester, dr.Ádám Renáta jegyző 

 

5.) Előterjesztés polgármesteri hivatal átalakítási, illetve ebben konyha kialakítási 

munkálatok generálkivitelezésére versenyeztetési eljárás indításáról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

6.) Előterjesztés a 2021/2022-es téli szezonban végzendő hóeltakarítási munkálatokra 

versenyeztetési eljárás indításáról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1. Napirend: Előterjesztés 2021.évi közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Takácsné Légrádi Edina polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a 

képviselőket.  

A képviselők hozzászólásaikban támogatták a javaslatot. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-

testület az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el.  

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 81/2021. (X.7.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi 

közmeghallgatását 2021. november 4-én (csütörtökön) 17.00 órai kezdettel a 

Farkasgyepűi Faluház (8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42.) nagytermében tartja.  

Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.   

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 



2. Napirend: Előterjesztés „Infrastrukturális fejlesztések Farkasgyepűn 2021. című kisfilm” 

készítése tárgyában  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Takácsné Légrádi Edina polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a 

képviselőket.  

A képviselők hozzászólásaikban támogatták a javaslatot. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-

testület az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el.  

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 82/2021. (X.7.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét 

képező vállalkozási szerződés szerint szerződést köt Gyurom János 8500 Pápa, 

Kökény u. 1. szám alatti lakos egyéni vállalkozóval „Infrastrukturális fejlesztések 

Farkasgyepűn 2021. című kisfilm” készítése tárgyában. 

 

A képviselő-testület a települési videofilm készítésének nettó 500.000 HUF + 0% 

ÁFA, azaz ötszázezer forint + 0% általános forgalmi adó, mindösszesen bruttó 

500.000.-Ft, azaz ötszázezer forint költségét 2021.évi költségvetéséből fedezi.  

Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.   

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselőtestületének a 

természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló 

rendeletének megalkotásáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester, dr.Ádám Renáta jegyző 

Takácsné Légrádi Edina polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a 

képviselőket.  

A képviselők hozzászólásaikban támogatták a javaslatot. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-

testület az előterjesztésben szereplő rendelettervezetet fogadja el.  

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Napirend: Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 7/2016.(VII.13.) önkormányzati rendelete 

felülvizsgálatáról 

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester, dr.Ádám Renáta jegyző 

Takácsné Légrádi Edina polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a 

képviselőket.  

A képviselők hozzászólásaikban támogatták a javaslatot. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-

testület az előterjesztésben szereplő rendelettervezetet fogadja el.  

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Napirend: Előterjesztés polgármesteri hivatal átalakítási, illetve ebben konyha kialakítási 

munkálatok generálkivitelezésére versenyeztetési eljárás indításáról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Takácsné Légrádi Edina polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a 

képviselőket.  

A képviselők hozzászólásaikban támogatták a javaslatot. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-

testület az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el.  

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 83/2021. (X.7.) számú Kt. határozata: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező 

Farkasgyepű 169 hrsz-ú ingatlanon található polgármesteri hivatal átalakítási, illetve 

ebben konyha kialakítási munkálatok generálkivitelezésére az alábbi gazdasági 

társaság, illetve egyéni vállalkozók meghívásával versenyeztetési eljárás indít: 

- Italex Bútorgyártó és Kereskedelmi Kft. (8500 Pápa, Külső-Győri út 13.) 

- Fábián Richárd egyéni vállalkozó (8500 Pápa, Veszprémi út 41.) 

- Hetyei Olga egyéni vállalkozó (8500 Pápa, Kossuth L. u. 22.) 

Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.   

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: 2021.december 15. 

 

6. Napirend: Előterjesztés a 2021/2022-es téli szezonban végzendő hóeltakarítási 

munkálatokra versenyeztetési eljárás indításáról  

Előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Takácsné Légrádi Edina polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a 

képviselőket.  

A képviselők hozzászólásaikban támogatták a javaslatot. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-

testület az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el.  

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 4 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Farkasgyepű Község Önkormányzat 84/2021. (X.7.) számú Kt. határozata: 

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete Farkasgyepű Község 

közigazgatási területén a 2021/2022-es téli szezonban a hó eltakarítási és 

csúszásmentesítési munkák elvégzésére az alábbi gazdasági társaságok meghívásával 

versenyeztetési eljárás indít: 

- Stravis Kft. (8445 Csehbánya, Fő u. 40.) 

- RAM TRANS KFT. (8445 Csehbánya, Fő u. 21.) 

- TAVÁRDIVÍZIÓ KFT. (8445 Városlőd, Kossuth L. u. 55.) 



Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.   

Felelős: Takácsné Légrádi Edina polgármester 

Határidő: 2021.november 15 

 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester a nyilvános képviselő-testületi 

ülést 17.20 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 

 Takácsné Légrádi Edina dr. Ádám Renáta 

 polgármester jegyző 

 

 


